
 

           

 

INSTRUCȚIUNI DE RECOLTARE pentru 3 zile 

 

MATERIALE PENTRU RECOLTARE 

 
 
 
 
 
 
  
 Lipiți mini-eticheta 
  autoadezivă           Flacon C&S cu    Flacon cu capac     Flacon SAF cu          Flacon          Tampon recoltare   Dispozitiv pentru        
                               capac portocaliu    roz (10% formol)    capac verde            transparent     materii fecale și      colectarea probei (3) 
                                                                                                                                    flacon 

 ATENȚIE! Flacoanele conțin substanțe toxice. A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR. 

 Recipientele sunt sub presiune. Acoperiți capacul flaconului cu un material textil și 
îndepărtați capacul ușor. 

 În caz de contact cu ochii, clătiți cu apă timp de 15 minute.  

 În caz de contact cu pielea, spălați bine cu apă și săpun.  

 În caz de ingestie, adresați-vă  imediat celui mai apropiat spital. 
 

MATERIALE NECESARE  
 Manuși de unică folosință (3) (latex) 

 Mini-etichete autoadezive 

 Pungi negre de unică folosință 

 Pungi pentru probele biologice 

 Cutia pentru kitul de recoltare (nu o 
aruncați) 

 Formular de recoltare (requisition form) 
 

CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE DE A EFECTUA TESTUL 
 Testul nu este recomandat pacienților sub 2 ani.  
 Așteptați cel puțin 4 săptămâni de la o colonoscopie sau clismă cu bariu înainte de recoltare. 

 Vă rugăm să consultați medicul prescriptor înainte de a opri orice medicament. Anumite 
medicamente sau suplimente pot influența rezultatul testului. 

 Cu 2-4 săptămâni înainte de recoltare 
 Întrerupeți antibioticele, medicamentele antiparazitare și antifungice, probioticele (acidophilus, 

etc.). 
 Întrerupeți tratamentul cu inhibitori de pompa de protoni (IPP) și bismut cu 14 zile înainte 

dacă adăugați și testul pentru H.pylori. 
 Cu 2 zile înainte de recoltare 

 Întrerupeți aspirina și alte AINS (de ex. Ibuprofenul), supozitoarele rectale, clismele, 
suplimentele cu cărbune activ, bismutul, betaina HCI, enzimele digestive, medicamentele 
antiacide, laxativele, uleiurile minerale, uleiul de ricin și/sau argila de bentonită. 

 NU RECOLTAȚI atunci când există o hemoragie activă datorată hemoroizilor sau menstruației. 

 
 

 



 

RECOLTARE 

❶ Formularul de recoltare (Requisition form) se completează în a treia zi de recoltare precizând 

data ultimei recoltări, consistența și culoarea specimenului, în câmpul din colțul din dreapta sus. 

Bifați apoi în dreptul numelui testului: GI Effects Comprehensive Profile #2200,  și apoi completați 

rubrica care solicită datele pacientului (câmpul marcat cu verde). 

❷ Completați data de naștere a pacientului pe mini-etichetele autoadezive și lipiți-le pe fiecare 

flacon (6) și pe tubul cu bețișor, precum și pe formularul de recoltare.  

ZIUA 1 DE RECOLTARE  

❸ Puneți-vă mănușile de latex.  

 

❹ Colectați specimenul folosind recipientul de colectare inclus în kit. NU 

CONTAMINAȚI specimenul cu urină sau apă din toaletă. 

 

❺ FLACONUL CU CAPAC VERDE din punga marcată ZIUA 1. Îndepărtați 
capacul. Transferați specimenul de scaun în flacon. Colectați  din diferite 
zone ale specimenului. Amestecați ușor specimenul cu lichidul din tub până  
se omogenizează complet. Umpleți recipientele cât mai EXACT până la linia 

roșie. Specimenul recoltat nu trebuie nici să o depășească, nici să se afle mult 
sub aceasta. Manevrați recipientul cu grijă astfel încât să nu vărsați  
lichidul din interior. Închideți capacul cât mai strâns. Agitați tubul timp de  
30 de secunde.   
 
❻ Completați pe eticheta de pe flacon numele pacientului, data și ora 

recoltării, și bifați consistența specimenului. Puneți recipientul în punga pentru 

probe biologice (ZIUA 1) și depozitați-o la rece. Țineți flaconul la rece până în 

momentul expedierii probelor. NU CONGELAȚI.  

❼ Aruncați în toaletă specimenul rămas și apoi la coșul de gunoi recipientul 
de colectare, utilizând punga neagră de unică folosință.  
 

ZIUA 2 DE RECOLTARE  

❽ Repetați PAȘII de la 3 până la 6  folosind FLACONUL CU CAPAC VERDE din punga marcată cu 

ZIUA 2. Umpleți recipientul cât mai EXACT până la linia roșie. Specimenul recoltat nu trebuie nici să o 

depășească, nici să se afle mult sub aceasta. Manevrați recipientul cu grijă astfel încât să nu vărsați 

lichidul din interior. 

Închideți capacul cât mai strâns. Agitați tubul timp de 30 de secunde. Completați pe eticheta de pe 

flacon numele pacientului, data și ora recoltării, și bifați consistența specimenului. Puneți recipientul 

în punga pentru probe biologice (ZIUA 2) și depozitați-o la rece. 

❾ Aruncați în toaletă specimenul rămas și apoi recipientul de colectare la coșul de gunoi, utilizând 

punga neagră de unică folosință. 

 

 

PROBA AMESTECATĂ ȘI 

CONSERVANȚII NU 

TREBUIE SĂ DEPĂȘASCĂ 

SĂGEATA ROSIE 



 

ZIUA 3 DE RECOLTARE  

❿ Repetați PAȘII de la 3 până la 6  folosind FLACONUL CU CAPAC VERDE, 
FLACONUL CU CAPAC PORTOCALIU, FLACONUL CU CAPAC ROZ, și cu 
FLACONUL CU CAPAC ALB, din punga marcată ZIUA 3. Umpleți recipientele cât mai 
EXACT până la linia roșie. Specimenul recoltat nu trebuie nici să o depășească, nici să 
se afle mult sub aceasta. Manevrați recipientul cu grijă astfel încât să nu vărsați lichidul 
din interior. 

Notă: În FLACONUL CU CAPAC ALB nu este lichid.  

⓫ Deschideți pachetul cu tamponul (bețișorul) de recoltare, scoateți tubul și așezați-l în 

poziție verticală. Tamponul trebuie să stea în ambalaj până la recoltarea 

specimenului.  

⓬ Prindeți bețișorul de deasupra marcajului de rupere, adică de capătul opus vârfului 

aplicator de nylon. (vedeți diagrama de mai jos). 

 
 

⓭ Recoltați specimenul introducând CAPUL DE NYLON ROTUNJIT* (vedeți mai sus) al bețișorului 

în specimenul de scaun și rotiți-l. Asigurați-vă că tamponul conține material fecal. Dacă nu, repetați. 

 

⓮ Deschideți tubul de colectare și introduceți bețișorul. Mișcați circular capătul rotunjit de nylon de 

la capătul bețișorului astfel încât materiile fecale să ajungă pe pereții tubului. 

 

⓯ Rupeți bețișorul de la punctul de rupere, lasați partea cu capătul rotunjit în tub, iar cealaltă parte 

aruncați-o. Puneți capacul și închideți-l bine. Agitați tubul.  

 

⓰ Completați formularul de recoltare notând data, consistența (conform graficului de mai jos), în 

limba engleză, și culoarea scaunului DOAR pentru ziua 3 de recoltare. 

Consistența specimenului de scaun 
    

   Formed     Hard/Constipated        Loose Stool      Watery/diarrhea 
 

⓱ Aruncați în toaletă specimenul rămas și apoi la coșul gunoi recipientul de colectare, utilizând punga 

neagră de unică folosință. 

 

⓲ Completați pe eticheta de pe flacoane numele pacientului, data și ora recoltării, și bifați consistența 

specimenului. Așezați recipientele în punga pentru probe biologice (marcată ZIUA 3) și puneți la rece 

până în momentul expedierii probelor, când veți pune în cutie toate cele trei pungi. NU CONGELAȚI.  



 

 

 

Listă de verificare finală înainte de preluarea probei  

Vă rugăm să o parcurgeți cu atenție!   

1. Asigurați-vă că toate recipientele sunt BINE închise. 

2. Ați lipit mini-etichete pe TOATE cele 7 recipiente și pe formularul de recoltare, și ați 

completat data nașterii pacientului pe fiecare dintre ele.           

3. Ați completat pe eticheta de pe fiecare recipient numele pacientului, data și ora 

recoltării, și ați bifat consistența specimenului.  

4. Recipientele sunt puse corespunzător în cele trei pungi aferente fiecărei zile de 

recoltare, și așezate înapoi în cutia pe care ați primit-o. 

5. Ați completat formularul (Requisition form) precizând data ultimei recoltări, 

consistența și culoarea specimenului, în câmpul din colțul din dreapta sus.  

6. Ați bifat în dreptul numelui testului: GI Effects Comprehensive Profile #2200.  

7. Ați completat rubrica care solicită datele pacientului (câmpul marcat cu verde). 

8. Ați pus formularul de recoltare în buzunarul exterior al cutiei. 

PRELUAREA PROBEI 

1. Sunați la numerele de telefon 0727.385.380 sau 0735 303 001 pentru a trimite un 

curier la dvs. acasă să ridice coletul. Din motive logistice, ridicarea probelor se face 

NUMAI în zilele de luni, marți și miercuri, iar solicitarea curierului poate fi făcută numai 

înainte de ora 10:00 dimineață.  

2. Veți primi pe e-mail borderoul și AWB-ul expedierii. 

3. Printați borderoul și AWB-ul expedierii. 

4. Introduceți borderoul în buzunarul exterior al cutiei. Lipiți AWB-ul pe cutie astfel încât 

să nu acoperiți eticheta UN 3373.      

 

 


